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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ 2019-2023 metų strateginio plano bei 2021 m. veiklos 

plano įgyvendinimo kryptys bei svariausi rezultatai. 

Strateginiai tikslai: 

1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, stiprinant bendruomenės ryšius. 

2. Kurti saugią, sveiką, bendradarbiavimu grindžiamą aplinką. 

3. Užtikrinti įstaigos vidinę ir išorinę komunikaciją, gerinti įvaizdį, panaudojant inovatyvias 

informacines komunikacines technologijas. 

Įgyvendinant strateginiame plane numatytą pirmąjį tikslą bei 2021 m. veiklos plane 

numatytas priemones, pasiekta:  

1. Atnaujintas ir patobulintas vaikų pažangos ir pasiekimų stebėsenos bei vertinimo sistemos 

aprašas, įtraukiant švietimo pagalbos specialistų ir tėvų dalyvavimą vaikų vertinime. 

2. Įgyvendinant apraše numatytas priemones su mokytojais susitarta dėl vieningo ir 

efektyvaus tėvų informavimo apie vaikų pasiekimus bei ugdymosi pažangą. 

3. Tėvams perteikta informacija apie kiekvieno vaiko pasiekimus ir individualią pažangą. 

4. Stiprinant pedagogų ir tėvų (globėjų) partnerystę vaikų ugdymo(si) klausimais pradėtas 

vykdyti švietėjiškas projektas „Kaip užauginti laimingą žmogų“. 

5. Mokytojų profesinių kompetencijų plėtojimui organizuojant STEAM ugdymąsi 100 proc. 

mokytojų dalyvavo 40 val. ilgalaikiuose mokymuose „Kuriant ateities darželį“ ir seminare 

„STEAM pritaikomumas ikimokyklinio ugdymo įstaigose stiprinant vaikų fizinę ir emocinę 

sveikatą“. 

6. Įkurta lauko erdvė, skirta technologiniams, inžinieriniams ir kūrybiniams tyrinėjimams. 

7. Pasiekta, kad 60 proc. mokytojų organizuotų veiklų naudojami STEAM metodikos 

elementai ir interaktyvios priemonės.  

8. Stebima patirtinio mokymosi kultūra – ne tik projektinėje veikloje, bet ir kasdieninėje vaikų 

veikloje. 

9. Vykdyta mokytojų ugdomosios veiklos analizė, siekiant STEAM principų taikymo 

kasdienėse veiklose.  

Įgyvendinant antrąjį strateginį tikslą bei 2021 m. veiklos plane numatytas priemones, 

pasiekta: 

1. Atliktas profesionalus psichosocialinių rizikos veiksnių ir mobingo vertinimas. Darbuotojai 

supažindinti su vertinimo išvadomis ir pateiktomis rekomendacijomis. 

2. Organizuoti 2 pozityvaus bendravimo ir kolegialaus bendradarbiavimo seminarai 

darbuotojams. Seminaruose dalyvavo 95 proc. mokytojų ir 25 proc. nepedagoginių 

darbuotojų. 

3. Stiprinama pedagogų savipagalbos grupių veikla valdant problemines ugdymosi situacijas 

ir sukuriant harmoningą vaikų raidai aplinką. 

4. Tarpusavyje derinamos įvairios kvalifikacijos tobulinimo formos. 

5. Nuolat atnaujinamos ugdymo aplinkos ir priemonės.  

6. Lauke įrengta liejama danga judriųjų žaidimų aikštelė. 

7.  Vaikų fizinės, emocinės sveikatos stiprinimui ir sveikos gyvensenos gebėjimų plėtojimui 

visose amžiaus grupėse organizuotos prevencinės veiklos, kurias vedė visuomenės 



sveikatos specialistas ir dietistas.  

Įgyvendinant trečiąjį strateginį tikslą bei 2021 m. veiklos plane numatytas priemones, 

pasiekta:  

1. Plėtojant komunikaciją bei bendradarbiavimą su tėvais, siekiant ugdymo tęstinumo, 100 

proc. tėvų turi prieigą prie el. dienyno „Mūsų darželis“.  

2. 100 proc. mokytojų naudojasi el. dienynu „Mūsų darželis“ planuodami ugdomąją veiklą, 

žymi lankomumą, atlieka vaikų vertinimą. 

3. Plėtojant kryptingą projektinę veiklą, dalyvauta nacionaliniame projekte „Sveikatiada“ ( 

vykdytos 5 veiklos), LFF projekte „Futboliukas“ (2021 m. spalio–gruodžio mėn. dalyvavo 

80 vaikų), tęsiamas bendradarbiavimas su darželiu „Sveikuolis“ vykdant metinį projektą 

„Judrieji žaidiami ir jų įtaka vaikui“ (vyko 4 bendros veiklos).  

4. Plėtojama patirties sklaida, organizuojant respublikinį projektą „Sodai sodai, leliumai“ 

(dalyvavo 33 įstaigos) bei Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą „Mandala 

kitaip“ (dalyvavo 27 įstaigos).  

5. Siekiant ugdyti vaikų tautinę savimonę, dalyvauta pasaulio lietuvių šokio konkurse, 

skirtame  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 31-osioms metinėms paminėti, ,,Sėjau rūtą“ 

(dalyvavo 7 darželio grupių ugdytiniai). 

6. Stiprinant bendrystę su šalies ir miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, siekiant ugdymo 

turinio įvairovės, darželio bendruomenė dalyvauja projektinėse veiklose (organizuota 12 

veiklų).   

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.Gerinti ugdymo 

kokybę, 

stiprinant vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

stebėseną bei 

vertinimą. 

Tobulinti vaikų 

pasiekimų ir 

daromos pažangos 

stebėjimo, 

fiksavimo ir 

vertinimo sistemą. 

Iki 2021 m. balandžio 

30 d. patobulintas 

esamas Vilniaus 

lopšelio-darželio 

„Varpelis“ vaikų 

pasiekimų vertinimo 

aprašas. Vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinime dalyvauja 100 

proc. mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų. Kokybiškas 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos fiksavimas 

stebimas 60 proc. 

pasiekimų aplankuose. 

Iki 2021 m. balandžio 

30 d. atlikta vaikų 

pasiekimų aplankų 

stebėsena. Stebėsenos 

rezultatai aptarti 2021 

m. birželio 1 d. 

pedagogų pasitarime 

ir priimti susitarimai 

dėl Vilniaus lopšelio-

darželio „Varpelis“ 

vaikų pasiekimų 

vertinimo aprašo 

turinio atnaujinimo. 

Atlikus 2021 m. 

gruodžio mėn. vaikų 

pasiekimų aplankų 

turinio vertinimą, 

pastebėta, jog vaikų 

vertinime dalyvauja 

100 proc. mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų.  



Kokybiškas vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

fiksavimas stebimas 

70 proc. pasiekimų 

aplankuose.  

1.2.Užtikrinti 

emociškai saugią 

aplinką. 

Puoselėti 

pozityviais 

tarpusavio 

santykiais grįstą 

kultūrą. 

Iki 2021 m. gruodžio 1 

d. atliktas profesionalus 

įstaigos mikroklimato 

tyrimas. 

95 proc. mokytojų 

dalyvaus pozityvaus 

bendravimo ir 

kolegialaus 

bendradarbiavimo 

mokymuose. 

2021 m. rugsėjo mėn. 

įstaigoje atliktas 

profesionalus 

psichosocialinių 

rizikos veiksnių ir 

mobingo vertinimas. 

Darbuotojai 

supažindinti su 

vertinimo išvadomis ir 

pateiktomis 

rekomendacijomis. 

Organizuoti 2 

pozityvaus 

bendravimo ir 

kolegialaus 

bendradarbiavimo 

seminarai 

darbuotojams. 

Seminaruose dalyvavo 

95 proc. mokytojų ir 

25 proc. 

nepedagoginių 

darbuotojų. 

1.3.Tobulinti 

valdymo 

procesus. 

Plėtoti vidinę 

komunikaciją, 

stiprinant 

bendradarbiavimą 

su tėvais, siekiant 

ugdymo tęstinumo. 

Iki 2021 m. gruodžio 31 

d. 100 proc. mokytojų 

vertina vaikų 

pasiekimus ir daromą 

pažangą el. dienyno 

„Mūsų darželis“ 

pagalba. Iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. 100 proc. 

tėvų turi prieigą prie el. 

dienyno „Mūsų 

darželis“.  

Organizuotos 

konsultacijos 

mokytojams dėl vaikų 

pasiekimų ir daromos 

pažangos vertinimo el. 

dienyno „Mūsų 

darželis“ pagalba. 

Sukurta 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

vertinimo forma el. 

dienyne „Mūsų 

darželis“. 100 proc. 

mokytojų vertina 

vaikų pasiekimus ir 

daromą pažangą el. 

dienyno „Mūsų 

darželis“ pagalba. 

2021 m. birželio -

lapkričio mėn. atlikus 

paruošiamuosius 

darbus, 100 proc. tėvų 

turi prieigą prie el. 

dienyno „Mūsų 



darželis“. 

1.4. Tobulinti 

ugdymo(si) turinį, 

modernizuojant 

edukacinę aplinką. 

Ugdomosios 

aplinkos 

modernizavimas 

patirtinio 

ugdymo(si) 

plėtojimui. 

 

Iki 2021 m. birželio 1 d.  

lauko aplinkoje įrengta 

„Atradimų ir tyrinėjimų 

laboratorija“.  

Skatinant patirtinį 

ugdymą(si) 15 proc. 

veiklų vyks šioje 

erdvėje. 

Įsigyta 1 interaktyvi 

priemonė 

priešmokyklinio 

ugdymo grupėje. Ji 

naudojama 30 proc. 

organizuojamų veiklų. 

Modeliuojant 

ugdymo(si) turinį 

priešmokyklinėse 

grupėse naudojami 

STEAM metodikos 

elementai. Šiuos 

elementus taikys 30 

proc. organizuojamų 

veiklų. 

2021 m. birželio 1 d. 

vyko „Atradimų ir 

tyrimų laboratorijos“ 

atidarymas. Vaikų 

siūlymu išrinktas 

pavadinimas – 

„Gudručių 

laboratorija“. 40 proc. 

patyriminio ugdymosi 

veiklų vyksta šioje 

erdvėje. Įsigytos 2 

interaktyvios 

priemonės 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

programavimo įgūdžių 

lavinimui. 

Priešmokyklinėse 

grupėse 60 proc. 

veiklų naudojami 

STEAM metodikos 

elementai ir 

interaktyvios 

priemonės.  

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įrengta liejama danga dengta judriųjų žaidimų 

aikštelė lauke. 

Sukurta estetiška ir saugi erdvė 

tikslingam vaikų fizinio aktyvumo 

gebėjimų plėtojimui. 

3.2. Siekiant stiprinti pedagogų ir tėvų (globėjų) 

partnerystę vaikų ugdymo(si) klausimais kartu su 

socialiniais partneriais inicijuotas ir įgyvendintas 

pilotinis projektas „Kaip užauginti laimingą 

žmogų“. 

 Projekte dalyvavo vienos grupės 

ugdytinių tėvai ir visi įstaigos 

pedagogai. Po atliktos dalyvių 

nuomonių refleksijos, numatytos gairės 

projekto plėtojimui. 

3.3. Inicijuotos ir vykdomos papildomos meninio 

ugdymo (šokių) veiklos 5 grupių vaikams. 

Tobulinamas ugdymosi turinys 

racionaliai naudojant žmogiškuosius 

išteklius.  

3.4. Įrengtos telefonspynės 8 grupėse. Užtikrinamas didesnis bendruomenės 

fizinis saugumas, apribojant patekimą į 

įstaigos patalpas.  

 

 

 


